
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

     HOTĂRÂREA       Nr. 99                                                                                 Data: 24.07.2014 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele  

pentru anul 2014 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 24.07.2014, 

Analizând adresa nr. 195/17.07.2014, formulată de Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi 

Prestări Servicii Săcele, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 38570/18.07.2014, prin care se 

propune aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele, 

conform anexelor 1 şi 2, ca urmare a dezvoltării activităţii R.A.G.C.P.S. Săcele şi a recomandărilor Camerei 

de Conturi Braşov,  în urma controlului efectuat în anul 2014; 

          Văzând prevederile art. 3 şi ale art. 41 din Legea  nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi Hotărârea nr. 4 din 16.04.2014 a Consiliuliului de Administraţie  al Regiei Autonome de 

Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele;   

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38740  /22.07.2014 al Compartimentul Resurse Umane; 

           În temeiul art. 36, alin. (1),  alin. 2 lit. (a);  ale art. 43 alin. (1); ale art. 45 alin. (1); al art. 115 alin. (1) 

lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1.  Se aprobă  organigrama, statul de funcţii şi  numărul de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele,  

conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 O dată cu intrarea în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se abrogă.  

 

Art. 3.  Primarul  Municipiului Săcele şi R.A.G.C.P.S. Săcele răspund de  ducerea la îndeplinire a 

prezentei  hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

     PETŐ SANDOR                                                                C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 2 ex.  Compartimentul Resurse Umane 


